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Protokół Nr 36/2018 
z posiedzenia Komisji  Gospodarki Komunalnej 

 i Ładu Przestrzennego 
w  dniu 16 kwietnia 2018 roku 

 
 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny Wacław Brózda, 
który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz przedstawił porządek 
posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
4. Omówienie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego G i M 

Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza. 
5. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad.2  

1) Protokół Nr 34/2018 z Komisji  Gospodarki Komunalnej  i Ładu Przestrzennego                
z dnia 19 marca 2018 roku, został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.  

2) Protokół Nr 35/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej                   
i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                  
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 26 marca 2018 roku, został przyjęty 
jednogłośnie 11 głosami „za”.  

 

Ad. 3  

Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie : 
1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, 
3) wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu. 
 

Do pozostałych projektów zawartych w porządku obrad nie zgłosiła uwag.  
 

Ad. 4  

Przedstawiciel Pracowni Planistycznej szczegółowo przystąpił uwagi wniesione 
przez mieszkańców dzielnicy Leszczyny i sołectwa Przegędza, do planu 
zagospodarowania przestrzennego, nieuwzględnionych, bądź częściowo 
nieuwzględnionych przez Burmistrza GiM. Powiedział, że najwięcej uwag dot. ulicy 
Dworcowej, Żorskiej, Leszczyńskiej i Pierchały.  
Następnie szczegółowo wyjaśnił wszelkie wątpliwości i uzasadnił sposób 
rozstrzygnięcia uwag przez Burmistrza GiM.  
 
 



2 

 Po przeprowadzeniu szerokiej dyskusji w tym temacie Komisja, przy jednym 
głosie „wstrzymującym”, Komisja zaopiniowała pozytywnie sposób 
rozstrzygnięcia uwag przez Burmistrza GiM.  

 
Ad. 5 

Przewodniczący Komisji zapytał jak toczą się sprawy związane z budową ronda                       
w Leszczynach oraz rewitalizacją zameczku. 
Pełnomocnik ds. PRiG Grzegorz Wolnik powiedział,  że budowa ronda ruszy                      
w okolicach sierpnia/września. Jeżeli chodzi o zameczek to wniosek jest po ocenie 
formalnej, na razie tkwi w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli się pospieszą to może 
uda się podpisać umowę w okolicach wakacji. 
Radny Ryszard Jonderko zapytał o remonty, które prowadzono na DW 925. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że były to sprawy, które trzeba było zrobić.                                
Co do realizacji całej drogi nie wiadomo kiedy to ruszy, gdyż w dalszym ciągu są 
przeszkody własnościowe.  
Przewodniczący RM Bernard Strzoda zapytał na jakim etapie jest 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz kiedy zostanie 
wybudowana sala gimnastyczna w Palowicach. 
Naczelnik Wydziału IR Grzegorz Kowalski powiedział, że co do termomodernizacji,       
to mamy podpisanych 7 umów, w środę podpiszemy kolejną. W czerwcu kończą się 
nam pozwolenia na budowę. Może się zdarzyć, że braknie nam środków w kolejnych 
przetargach, wtedy będziemy wnioskować o przesunięcia w budżecie.  Jeżeli chodzi                   
o SP Palowice, to wszystkie dokumenty są gotowe, budowa sali rozpocznie się po 
zakończeniu termomodernizacji.  
Radny Waldemar Mitura zapytał co dalej ze złożonymi interpelacjami w sprawie 
znaku przy Tesco oraz remontu schodów przy targowisku. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że jeżeli chodzi o wyjazd z Tesco to odpowiedź 
jest pozytywna, jednak pod warunkiem budowy ronda. Koncepcja ronda jest we 
wstępnej fazie projektowania. Jeżeli chodzi o schody to trwa spór czyje one                          
są. Najprawdopodobniej Skarbu Państwa.  
Radny Waldemar Mitura zapytał co z ul. Polną za zameczkiem? 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że zostanie w takim przebiegu w jakim jest, 
będzie tam strefa rekreacyjna. 
Radny Waldemar Mitura poinformował, ze na Komisji Prawa został poruszony 
problem dojazdu służb ratunkowych z powodu zablokowanych ulic przez parkujące 
tam samochody – chodzi m.in. o ul. Sienkiewicza w Leszczynach. 
Radny Antoni Procek zauważył, że w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia i Żorskiej 
na terenach zielonych rosną wysokie i suche trawy. Okoliczni mieszkańcy boją się, 
że jak ktoś to podpali, to może nastąpić nieszczęście które dotknie ich zabudowania. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że jest to teren Strefy Ekonomicznej. Będziemy 
musieli zacząć egzekwować jego koszenie.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy został zasiedlony budynek przy Szybie 
Zachodnim oraz jak jest z zasiedleniem Hotelu. 
Dyrektor ZGM Marian Uherek powiedział, że Szyb Zachodni jest zasiedlony. 
Chcemy z OPS zagospodarować tam odpowiednio teren wokół. Jeżeli chodzi o Hotel 
to termin zakończenia inwestycji jest ustalony na luty 2019 r. Wszystko idzie zgodnie                                   
z harmonogramem. Ma tam być 51 mieszkań  oraz centrum socjalne.  
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Radny Michał Stokłosa zapytał jakie jest zainteresowanie terenem, który dzierżawi 
pan Szostok. 
Naczelnik Wydziału PGN Lucyna Król powiedziała, że nie było jeszcze przetargu. 
Cena wywoławcza tego terenu to 1 mln. zł.  
 
Komisja nie podjęła żadnego wniosku. 
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.  
 
Protokołowała: Sylwia Gruszkiewicz                
 
 
 
 
 

 Przewodniczący Komisji 
     
  Radny Wacław Brózda  


